ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
 WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU

 OPIEKUN MEDYCZNY

 RATOWNIK WODNY

 INNE (jakie?)

PREFEROWANE MIEJSCA I TERMINY TURNUSÓW:
NAZWISKO

IMIĘ

E-MAIL

TELEFON

JESTEM:
 UCZNIEM (jaka szkoła?, klasa)

 STUDENTEM (kierunek, rok)

 NAUCZYCIELEM przedmiotu

 BEZROBOTNYM  OSOBĄ PRACUJĄCĄ (zawód )

MOJE WYKSZTAŁCENIE I ZAWÓD:
 ZAWODOWE

 ŚREDNIE

POSIADAM (proszę nie załączać do zgłoszenia):
 ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU
KURSU WYCHOWAWCY z dnia

 WYŻSZE

 ZAŚWIADCZENIE O
NIEKARALNOŚCI z dnia

 AKTUALNĄ KSIĄŻECZKĘ SANEPID

DOŚWIADCZENIE i KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Robert Sajnaj - Lutur (ul.
Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin) oraz Monika Sajnaj - Lutur (ul. Fabryczna
15/13, 20-301 Lublin), działający jako współadministratorzy danych.
Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie
internetowej www.lutur.pl w zakładce „Polityka Prywatności”.
W sprawach dot. danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, ul. Fabryczna 15/13, 20-301 Lublin, e-mail: iod@lutur.pl.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich
poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan
również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich
przenoszenia.
Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj.:
a. w procesie rekrutacji, podejmując także działania przed zawarciem umowy,
b. za Pani/Pana zgodą w celach handlowych, marketingowych, wysyłki
newslettera, udziału współadministratorów w postępowaniach ofertowych,
przedstawienia propozycji ofert współpracy, udziału w przyszłych
rekrutacjach.
Podanie przez Panią/Pana danych jest:
a. dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji lub wynika z
przepisów prawa;
b. dobrowolne w zakresie, w którym wymagana jest Państwa zgoda (w celach
handlowych,
marketingowych,
wysyłki
newslettera,
udziału
współadministratorów w postępowaniach ofertowych, przedstawienia
propozycji ofert współpracy, udziału w przyszłych rekrutacjach.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.z 2016r. Nr 119, str. 1) -

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie tej rekrutacji moich
dokumentów i danych osobowych podanych w złożonych dokumentach,
zwłaszcza tych, które nie były wskazane przez współadministratorów jako
konieczne, w tym mojego zdjęcia, zaświadczeń o kwalifikacjach.
 TAK WYRAŻAM ZGODĘ
…………………….……
(data)

 NIE WYRAŻAM ZGODY
….……………………………………
(czytelny podpis)

9.

10.
11.
12.

13.

dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na
Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana
zgody w zakresie marketingu usług, promocji, przesyłania ofert pracy,
newsletter);
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze np.
obowiązek archiwizacyjny);
d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora);
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. te podmioty, które zajmują się rekrutacją i obsługą administracyjną biura;
b. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do
udziału w postępowaniach ofertowych, odbiorcami danych osobowych
będą podmioty realizujące procedurę ofertową;
c. w przypadku działalności marketingowej, promocyjnej, tworzenia
newsletterów odbiorcami mogą być podmioty zajmujące się obsługą
marketingową, promocją, tworzeniem i rozsyłaniem newsletterów.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub poza
obszar UE.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
a. czas rekrutacji,
b. do momentu wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody.
Państwa dane mogą być profilowane w celu przygotowania jak najlepszej
oferty. Informujemy, że profilowanie odbywa się z ograniczonym czynnikiem
automatycznym, a wszystkie decyzje podejmuje ostatecznie nasz pracownik.
Profilowanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Jeśli oferta nie
spełnia oczekiwań możliwie jest zwrócenie się na podane wyżej adresy
kontaktowe celem zwrócenia uwagi, iż dokonana została niewłaściwa analiza.
Zgody dobrowolne można wycofać w dowolnym momencie, wycofanie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano
na
podstawie
zgody
przed
jej
cofnięciem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez współadministratorów moich
danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 TAK WYRAŻAM ZGODĘ
…………………….……
(data)

 NIE WYRAŻAM ZGODY
….………………………………………
(czytelny podpis)

